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Zamek Burghausen leży nad starym miastem Burghausen. Jego długość wynosi 1.043 m, co 
czyni go najdłuższym założeniem obronnym typu gród w Europie. Większa część budynków i 
ogólny wygląd pochodzą z czasu, kiedy zamek był rezydencją dolnobawarskiej linii Wittelsbachów. 
Od 1485 r. zamek był rezydencją polskiej księżniczki Jadwigi Jagiellonki (zm. 1502 r.), żony 
księcia bawarskiego Jerzego Bogatego (zm. 1503 r.), córki króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Gdy 
gród przestał służyć jako książęca rezydencja został przekazany miastu Burghausen. Do 1802 r. 
mieścił się w nim książęcy urząd podatkowy. Wiązał się z tym status miasta stołecznego. Zamek w 
okresie tym był przebudowywany.
W latach 1763–1891 zamek był wykorzystywany jako siedziba garnizonu wojskowego, co 
spowodowało jego kolejną znaczną przebudowę.
Bilet wstępu: 5 EUR

Dom Urodzenia Mozarta  .   Mozartowie zajmowali mieszkanie w domu przy Getreidegasse 9 
od 1747 do 1773 roku. 27 stycznia 1756 roku przyszedł w nim na świat Wolfgang Amadeusz 
Mozart. Obecnie mieści się tam muzeum, w którym można obejrzeć m.in. dziecięce skrzypki 
Wolfganga, jego skrzypce koncertowe, klawikord, fortepian młoteczkowy, portrety i listy rodziny. 
Bilet wstępu: 10 EUR

Twierdza Hohensalzburg. Najpotężniejszą budowlą miasta jest, wznosząca się dostojnie 
ponad jego zabytkowym centrum, twierdza Hohensalzburg (Wysoki Salzburg). Początki istnienia 
obiektu sięgają XI wieku, czasów naznaczonych napiętymi stosunkami między papieżami i 
cesarzami niemieckimi. Pierwszy kasztel warowny w tym miejscu powstał na zlecenie arcybiskupa 
Gebharda w 1077 r., kolejni arcybiskupi stopniowo powiększali i umacniali zamek, ale największy 
wkład w jego rozbudowę włożył na początku XVI wieku Leonhard von Keutschach (1495-1519). 
Obecnie Hohensalzburg uchodzi on za największą zachowaną w całości fortecę w Europie 
Środkowej. 
Twierdza jest obiektem muzealnym, jedną z największych atrakcji turystycznych Austrii. Warto tu 
zwiedzić wnętrza Wysokiego Zamku, kryjące piękne, gotyckie komnaty książęce oraz muzeum 
dokumentujące historię obiektu. Do twierdzy dostaniemy się pieszo wijącą się stromym zboczem 
góry drogą, bądź też szybciej i wygodniej naziemną kolejką linową uruchomioną w 1892 roku. 
Bilet wstępu: 10 EUR (wraz z przejazdem kolejką w dwie strony)
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Pałac i ogrody wodne Hellbrunn. W 1612 roku, tuż po przejęciu rządów w Salzburgu, 
książę arcybiskup Markus Sittikus zlecił swojemu nadwornemu architektowi, Santino Solariemu, 
budowę podmiejskiej rezydencji. Na miejsce wybrał sobie tryskające dziesiątkami krystalicznie 
czystych źródeł podnóże Góry Hellbruńskiej. Pałac miał być wzorowany na modnych wówczas we 
Włoszech podmiejskich willach określanych mianem „villa suburbana”. Pałac powstał w 
stosunkowo krótkim czasie – budowę rozpoczęto w 1610 roku, a książę ujrzał ją całkowicie 
ukończoną już dwa Iata później. Salzburska budowla w niczym nie ustępowała swoim 
południowym wzorcom, a wręcz prześcigała je w pomysłowości i finezyjności rozwiązań 
architektonicznych. Kolejne epoki nie zmieniły jej pierwotnego stylu, tak że do dziś stanowi 
prawdziwą perłę architektury, najwspanialszy renesansowy pałac letni na północ od Alp. Przylega 
doń unikatowy ogród wodny ze zmyślnymi wodotryskami, mitycznymi grotami i rzeźbami greckich 
bogów i herosów. Całość otacza rozległy park angielski. 
Bilet wstępu: 10,50 EUR

Orle Gniazdo. Najbardziej niezwykły obiekt z czasów panowania nazistów w Berchtesgaden. 
Jest to tzw. Kehlsteinhaus lub Adlershorst (orle gniazdo). Został zbudowany na wysokości 1834 
m. n.p.m. jako prezent NSDAP z okazji 50 urodzin Hitlera (1939). Do Kehlsteinhaus prowadzi 
specjalnie w tym celu zbudowana droga długości 6,5 km, która pokonuje różnicę wysokości 700 
m. Jest to jednocześnie jedna z najpiękniejszych tras widokowych w Europie. Turystów dowożą 
wahadłowo specjalne autobusy. Można również wejść na piechotę. Z parkingu położonego na 
wysokości ponad 1700 m. n.p.m. do "Orlego Gniazda" prowadzi 124 m tunel, na którego końcu 
znajduje się wejście do luksusowej, złotej windy. Wykuty w skale szyb ma również 124 m 
wysokości. Winda pokonuje ta wysokość w zaledwie 41 sek.
Bilet wstępu: 16,10 EUR (wraz z przejazdem autokarem w 2 strony i windą).

Rejs po Koenigsee, wąskim, otoczonym wysokimi, niemal pionowymi skałami jeziorze 
przypominającym norweski fiord jest chyba największą atrakcją w powiecie Berchtesgaden. 
Długość jeziora wynosi 6,3 km, maksymalna głębokość 190 m. Jezioro Königssee położone jest na 
wysokości 603 m. Od stu lat wożą tu ludzi ciche ekologiczne łodzie z napędem elektrycznym. Jest 
ich 18. Każda może zabrać 85 osób. 
Bilet wstępu: 13,30 EUR (jedna z opcji rejsu).



Zamek Herrenchiemsee znajduje się na wyspie jeziora Chiemsee w regionie Rosenheim i 
Traunstein - Bawaria. Król Bawarii Ludwik II widział we francuskim Królu Ludwiku XIV 
uosobienie idealnego monarchy władzy absolutnej. W nowym zamku Herrenchiemsee zrealizował 
on długo planowany projekt nowego francuskiego zamku "Versailles". Spośród dwudziestu pokoi 
przede wszystkim najpiękniejsza jest galeria luster i królewska sypialnia. Park Królewski 
zaprojektowany przez Carla von Effnera również zawiera motywy z Wersalu. Muzeum króla 
Ludwika II w nowym zamku Herrenchiemsee przedstawia los i życie Ludwika II gdzie 
udokumentowane są obrazami, popiersiami, fotografiami i pamiątkami historycznymi. Do 
zwiedzenia jest także wiele wyrobów rzemiosła. Oprócz wyposażenia z byłego apartamentu 
królewskiego i Konserwatorium w Monachium Residence wystawione są także plany zamków 
Neuschwanstein, Linderhof i Herrenchiemsee. 
Rejs na wyspę: 9 EUR (w dwie strony).
Bilet wstępu do zamku: 8 EUR.

Zamek Neuschwanstein znajduje się w pobliżu miasteczka Füssen w regionie Ostallgäu - 
Bawaria. Budynek powstawał od 1869 roku jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski 
dla króla bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha. Król przeżył w zamku tylko kilka miesięcy i zmarł 
jeszcze przed ukończeniem budowy. Ludwik II nie zamierzał nigdy udostępnić zamku 
publiczności, niemniej uczyniono to już sześć tygodni po jego śmierci. Zamek Neuschwanstein 
należy dziś do najczęściej odwiedzanych zamków w Europie. Około 1,3 miliona osób odwiedza 
każdego roku "zamek Króla bajki". W sezonie letnim zamek odwiedza każdego dnia ponad 6000 
osób, a przeznaczony był on tylko dla jednego mieszkańca. 
Bilet wstępu: 12 EUR.

Eckbauer (1250 m n.p.m.) i Wąwóz Partnachklamm. Wąwóz położony jest ok. ½ 
godz. marszu od stadionu olimpijskiego w Garmisch. W miejscu tym rzeka Partnach wyżłobiła 
skały na głębokość 80 m. Powstał w ten sposób wąwóz, uznany już w roku 1912 jako pomnik 
przyrody, zaliczany do najpiękniejszych wąwozów w Alpach. Pionowe ściany wąwozu, kapiące 
krople lodowatej wody i szum wody potęgują niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Na końcu 
wąwozu znajduje się niewielki wodospad, dziko przedzierający się przez wielkie, kamienne głazy. 
Kolejka na Eckbauer: 8,50 EUR (w jedną stronę).
Bilet wstępu do wąwozu: 2 EUR.
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Wąwóz Lichtensteina (Lichtensteinklamm), to przełom rzeki, malowniczo wcinającej się w 
masyw górski na 300 metrów głębokości. Dnem wąwozu, tuż nad wzburzoną wodą poprowadzono 
kładki dla turystów. Jest to, nie tylko jeden z najpiękniejszych wąwozów Austrii, ale także jeden z 
najgłębszych i najdłuższych. Lichtensteinklamm położony jest w St. Johann na Ziemi 
Salzburskiej. Ta urocza kraina kryje w sobie wiele cudownej przyrody i krajobrazów chronionych 
w Parku Narodowym Wysokie Taury.
Bilet wstępu: 4 EUR.

Droga Alpejska. Od roku 1935 droga  wysokogórska Hochalpenstrsse - Grossglocknerstrasse 
zagwarantowała niezapomniane emocje już ok. 50 milionom odwiedzającym. Ta najpopularniejsza 
alpejska droga kończy się pod " diamentem " Narodowego Parku Wysokie Taury ( Nationalpark 
Hohe Tauern ): najwyższą górą i największym lodowcem Austrii Großglockner (3.798 m), Pasterze. 
Podczas " wspinaczki " o różnicy 1500 m. na odcinku 30 km aż do wzniesienia Kaiser-Franz-
Josefs-Höhe czeka na Państwa podróż poprzez wszystkie strefy wegetacyjne. To najbardziej 
malownicza droga w Austrii. Droga ta pnie się serpentynami do krainy wiecznego śniegu, 
przecinając kolejne strefy geograficzne i klimatyczne. Tą malowniczą trasą można dojechać do 
Franz Josefs Höhe skąd roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Alp Austriackich - 
Grossglockner (3789m npm) oraz na najdłuższy (10 km długości !) we wschodnich Alpach 
lodowiec Pasterze. 
Bilet wstępu: 5 EUR.

Wodospady   Krimml   (Krimmler) - wodospad położony na rzece Krimml w Austrii, przy trasie 
turystycznej Gerlosstrasse. Wodospad ten ma 380 m wysokości (od 1470 m n.p.m. do 1090 m 
n.p.m.), co czyni go jednym z najwyższych w Europie. Składa się z 3 progów, z których pierwszy i 
zarazem najwyższy ma wysokość 140 metrów, dwa kolejne są nieco niższe. Wodospad spada 
wąskim strumieniem z prawie pionowych skał, dwukrotnie zmieniając kierunek. Wodospad 
Krimml powstał na skutek zdzierającej działalności lodowca w epoce plejstocenu.
Bilet wstępu: 3 EUR.
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Pałac Nymphenburg     (niem. Schloss Nymphenburg) – dawna letnia rezydencja Wittelsbachów 
w Monachium w dzielnicy Neuhausen-Nymphenburg. Wraz z parkiem Nymphenburg stanowi 
jednolite założenie pałacowo-parkowe, zajmujące pod względem architektonicznym jedno z 
pierwszych miejsc w Europie. Część centralną założenia pałacowego stanowi pięciokondygnacyjny 
pawilon z dwubiegowymi schodami, wspartymi na trzech filarowych arkadach. Połączony jest on z 
obu stron galeriami z trzema pawilonami bocznymi z każdej strony. Całość założenia liczy 600 m 
długości, a jego linia jest łamana – pawilony i galerie wystają przed nią lub cofają się, co stwarza 
typowe dla architektury barokowej złudzenie rytmu i ruchu. Park pałacowy Nymphenburg stanowi 
przykład ogrodu barokowego, który został przekształcony z wielkim artystycznym wyczuciem w 
park krajobrazowy. Część parku w obrębie murów zajmuje powierzchnię około 180 ha. Natomiast 
cały kompleks Nymphenburg z półkolistym terenem przed pałacem i kanałem od strony miasta 
oraz zielonymi terenami na zachód od muru parkowego wynosi około 229 ha
Bilet wstępu: 6 EUR. 
Bilet łączony z Muzeum Porcelany, Powozownią i budowlami w parku: 11,50 EUR

Pałac Linderhof to neobarokowy pałac w Niemczech, w regionie Oberammergau w 
południowo-zachodniej Bawarii, znajduje się około 100 km od Monachium. Jest jednym z trzech 
zamków króla Ludwika II, a przy tym jedynym, w którym władca mieszkał przez dłuższy czas. 
Pierwsze plany budowy pałacu powstały w 1869. Budowle wznoszono zaś w latach 1874-1878. W 
odróżnieniu od pałacu Herrenchiemsee, Linderhof nie jest kopia istniejącej budowli. Został jedynie 
zainspirowany przez Petit Trianon w Wersalu oraz inne osiemnastowieczne budowle francuskie. 
Jest tutaj znany sztuczny gejzer, który tryska co 30 minut. Linderhof jest najmniejszym ze 
słynnych zamków Ludwika II. Został on zaplanowany jako prywatna rezydencja króla. Wnętrza 
budynku charakteryzuje ogromny przepych i finezja wykonania. Inspiracja przy powstawaniu 
pałcu były osiemnastowieczne budowle francuskie. Wspaniałe tereny ogrodowe Linderhof 
okalające cały teren zostały zaprojektowane przez Carla von Effner.
Bilet wstępu: 8,50 EUR.

Mainau - wyspa na Jeziorze Bodeńskim, atrakcja turystyczna znana ze znajdujących się tam 
ogrodów (tzw. wyspa kwiatów). Ciepły, wilgotny mikroklimat, panujący na wyspie, umożliwia 
uprawę egzotycznych roślin. Wyspę Mainau rokrocznie odwiedza ponad 1 milion turystów.
Bilet wstępu: 17,50 EUR. Rejs na wyspę: 11 EUR (w dwie strony) 
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	Bilet wstępu: 5 EUR

